
De Bentwoudlaan in de lagenbenadering.  
 

• We hebben het hier over een van de diepste droogmakerijen van west Nederland en dat blijft 
niet zonder gevolgen voor eventuele functieveranderingen. 

 
• Het MER suggereert dat er geen gevolgen zijn of dat daar makkelijk wat aan te doen is, helaas is 

het uitgebreide onderzoek in de Noordplas dat door TNO in opdracht van hoogheemraadschap, 
provincie en DLG helemaal buiten beeld gebleven. 

 
• Voorbeeld: het MER gebruikt als criterium dat de deklaag niet wordt doorgraven, dus niets aan 

de hand. Niets is minder waar, de deklaag is een gatenkaas.  
 

• Maar veel fundamenteler is de huidige hydrologische situatie. Door de diepe ligging is er sprake 
van forse kwel en die kwel is zout. Dat zoute water wordt geloosd op de Gouwe en de Gouwe is 
bron voor ZOET water voor de boomteelt.  

 
• Zoetwater is essentieel, zeker in de huidige discussies over klimaatverandering en de gevolgen 

daarvan voor de zoetwatervoorziening (deltaprogramma). 
 

• Wil het gebied duurzaam ingericht worden dan is aanleg van een weg hier op maaiveldniveau 
een blokkade voor welke verbetering dan ook. Terzijde; bent u vergeten dat in begin 90er jaren 
het gebied blank heeft gestaan als gevolg van een enorme regenbui?  Kan morgen weer zo zijn. 
 

• Graven is bij voorbaat uitgesloten want de bodem klapt er direct uit; er zijn nu al gebieden waar 
agrariërs in de winter helemaal geen activiteiten op hun grond willen omdat de bodem zo 
instabiel is als gevolg van kwel. En een onderdoorgang; BEGIN ER NIET AAN! 

  
• Er was een plan voor een logisch Bentwoud dat het hele peilgebied omvatte. Daar is helaas een 

streep door gehaald. Haalt u met de nu voorgestelde weg geen streep door een duurzame 
ontwikkeling van het gebied.  

 
• Peilverhoging zoals voorgesteld in het Bentwoud leidt tot een enorme ruimte voor waterberging 

die zekerheid voor de hele regio geeft qua waterbeheer tijdens neerslagcalamiteiten. 
 

• Kortom, ik heb geen oordeel over de noodzaak van een weg, maar vanuit duurzaam 
waterbeheer en de geologie van het gebied zeg ik "Doe het niet"; niet hier en niet op deze 
manier. (dus ook tegen degenen die pleiten voor een verdiepte aanleg) 

 
• Oh ja, Peilverhoging leidt ook tot terugdringen van de zoute kwel, en niet zo'n klein beetje. Zoals 

de berekeningen aangaven, ca 3000 ton chloride minder. Nu is dat een abstract begrip. Even 
heel simpel, dat is afgerond 6.000.000 pakken  keukenzout, ieder jaar minder op de Gouwe. 
Hierbij vast een pak om een beeld te vormen wat 6.000.000 kg is. 
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